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Momentka těsně před startem na trati uznávaného okruhu Havířov-Šenov.

MEZINÁRODNÍ
AUTOMOBILOVÉ ZÁVODY
HAVÍŘOV-ŠENOV
Automobilový okruh Havířov-Šenov vznikl
v roce 1971 jako nástupce takzvaného Těrlického
okruhu, na kterém už nevyhovovaly podmínky
bezpečnosti automobilových závodníků. První
závod na čtyřech kolech na novém okruhu
v katastru Havířova a Šenova měl premiéru 12. 13. května 1971 a pořádal ho Autosport-klub
Svazarmu Dolu Prezident Gottwald. Tímto se
začala
psát
historie
velmi
oblíbeného
automobilového závodu na severní Moravě.
Start byl umístěn u výpadovky směrem na
Ostravu. Okruh s asfaltobetonovým povrchem,
výškovým rozdílem 8,6 metrů měřil 4320 metrů.
Po mnoha vylepšeních obdržel mezinárodní licenci,
což umožnilo na trati pořádat i vrcholové
mezinárodní soutěže. Na rovinkách jezdci
dosahovali rychlosti až 250 kilometrů za hodinu.
Průměrná rychlost byla kolem 160 km za hodinu.
Celková návštěvnost se pohybovala kolem 30 000
nadšených automobilových fanoušků.

Rubrika – Havířovské sochy

MEČOUN
Autor: Aleš Rozehnal
Místo: Havířov-Město
Rok: 1963
Popis: Zaniklá socha mečouna umístěna v kašně s
vodními prvky. Byla umístěna vedle Kulturního domu
Petra Bezruče u Loutkového divadla.

Okruh Havířov-Šenov se zařadil
do domácích mistrovských závodů
spolu s Ostravou, Brnem a Mostem.
Jenomže Havířovský okruh se
postupně rozrostl o mezinárodní
závody, které zažívaly největší éru
v letech 1975 až 1983, kdy se na trati
objevovaly závodní jména jako Karl
Oppitzhauser, Carlo Faceti, Sepp
Manhalter a Herbert Jerich.
Z tuzemských závodníků to byli
závodníci Aleš Trubecký, Jiří
Rosický, Zdeněk Válek a Jiří Moskal.
Na okruhu probíhaly závody jak
značek Polonez, Talbot a Žiguli,
ale také zde jezdily BMW, Ferrari
Alfa Romeo, MTX a Porsche.

Dobová pohlednice vydaná k příležitosti konání
mezinárodních automobilových závodů.

Posledním závodem na okruhu
Havířov-Šenov bylo Mezinárodní
mistrovství České republiky, které se
konalo 29. května 1994 a účastnilo se
ho 64 závodníků.
Od roku 1971 se jelo celkem 32
závodů a dodnes jsou na trati vidět
pozůstatky, jako vracečka u startu,
kde stála hlasatelna i zpomalovací
šikana.
(Autor článku: Kamil Křenek)

Historicky první závod na
okruhu Havířov-Šenov v roce
1971, který pořádal Autoklub
Havířov.

Mezinárodní závod automobilů , který se konal
19. května 1974.

Na okruhu se objevil i náš známý
automobilový závodník Antonín
Charouz, který vyhrál Mistrovství
světa
v
kategorii
cestovních
automobilů na okruzích.

Vizualizace trati okruhu Havířov-Šenov

Poslední závod v historii
automobilových závodů na
okruhu Havířov-Šenov, který
proběhl 28.-29. května 1994.

PARTNEŘI ZPRAVODAJE

Mezinárodní automobilové závody na okruhu Havířov-Šenov – výběr z tištěných programů závodů (Lumír
Koňař).
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